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 الثانية:المحاضرة 

 : البالغةأوجه الحاجة إلى دراسة 

 : يوهذه ه

يقينية، فيكون  هذه العلوم والمحصل لملكتها يعرف إعجاز القرآن الكريم معرفة فيأن الناظر   -1
 مؤمًنا عن بينة.

الكمال  مراتب فسه دقائق العربية وأسرارها ويدركنأن المتمكن من أصولها وأحكامها يلمس ب -2
 . واعياً عبارة أخرى يصير ناقدًا بو  ،ومزايا صوره شعرا ونثراً 

غرض  يأفي أن الدارس لها الخبير بضوابطها وقوانينها إذا أراد أن يقول شعرًا أو نثرًا  -3
الحال من  بما يطابق أتيوي ،يستطيع أن يجد من أمره رشدًا فيصيب الهدف ويدرك القصد

مصباحه  ألن معه ،األلفاظ والتراكيب ويهتدى إلى المستجاد من الكالم . والمختار من القول
  .1ميدعا باً عبارة أخرى يصير أديبو  ،ويسير على هديه  ،ى يستضئ بهالذ

 الفصاحة والبالغة
 الفصاحة

يقال: أفصح فالن ، داللتها على الظهور والبيان في نيوتلتقى هذه المعا ،للفصاحة لغة أكثر من معنى
  التكلم  فيفهم عنه عندما يشرع  ح فيه إذامنطقه وْفص   فيالصبى  حوأفص ،نفسه إذا أعرب عنه فيعما 

ومنه قوله تعالى حكاية عن موسى  ،تشويه لكنة وفّصع إذا انطلق لسانه بالعربية ال يوأفصح األعجم
 حأفص ،ويقول أحدنا لآلخر ،أظهر وابين منى قوالً  :يأ؛ لسانا ارون هو أفصح منىه يوأخ، عليه السالم
 بْينْ  يأ صادًقاإن كنت 

 :يأ ؛مفصح كما يقال: هذا يوم، ظهر يأ "أفصح الصبح لذى عينين  "ور يقول: ل المشهثوالم ،وأظهر
 . يهفجلى ال غيم 

وموصوفها يمكن أن يكون ، هاففإن معناها يختلف باختالف موصو  :اصطالح البالغيين فيأما الفصاحة 
 . ويمكن أن يكون المتكلم ،ويمكن أن يكون الكالم ،الكلمة

                                                           
1
 م تحقيق على البجاوي ومحمد أبو فضل إبراهيم. 1092-هــ  1331الطبعة األولى  3، 2كناب، " الصناعتين ألبي هالل العسكري، ص   
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إشارة إلى مركب « ويقال هذا كالم فصيح، إشارة إلى كلمة معينة كلفظة أسد ،يقال: هذه كلمة فصيحة
 . إشارة إلى شخص معين« فصيح  ثم يقال: هذا متكلم« صافية  والسماء ،معين كقوانا: الشمس طالعة

 صاحة الكلمةف

 وهي تحقق بخلوها من:

 . تنافر الحروف (1) 

 . مخالفة الوضع (2) 

 . الغرابة (3)

وصورة  ،حروفهي السالمة من هذه العيوب؛ هو أن كل كلمة لها مادة ه فيووجه حصر فصاحة الكلمة 
 . معناها يصيفتها  وداللة ه يه

ما  ،مادتها وهى التنافر فيفعيبها إما  ما  ،صيفتها وه مخالفة الوضع  فيوا  داللتها على معناها وهو في وا 
 . الغرابة

 تها ومعناها من كل خلل ؟يغسالمتها من هذه العيوب تسلم مادتها وصبو 
 ⋅  وهذا بيان بكل عيب على حدة

 . وهو أن تكون الكلمة ثقيلة على اللسان تنافر الحروف: -1
 : فر نوعانوالتنا

عن  أعرابيسئل ، ات ترعاه اإلبلب( لنخععمثل ) الظش ( للموضع الخشن , و )اله تنافر شديد :(1)
 . خععناقته فقال: تركتها ترعى اله
شديدا يشعر به  خع ( غير فصيحتين ؛ لما فيهما من تنافر الحروف تنافراً همهاتان الكلمتان ) الظش وال

 . مادتيهمافي وهذا التنافر خلل واقع  ٠،كل ناطق بهما
 : قول الشاعر فيمثل لفظ ) النقاخ ( وهو الماء العذب  تنافر خفيف :( 9)

 دع الخمر واشرب من نقاخ مبرد           ليالماء قال  عممن يكر وأحمق 
 ٠أنواع وبأنه ،باالرتفاع القيس واصفًا شعر صاحبته أمرئقول  فيومثل ) مستشزرات ( بمعنى مرتفعات 

 : غير ملوى وغير مقتول قال يمرسل أ وبعضمه ،مفتول يوبعضه مثنى أ ،ملوى يفبعضه معقوص أ
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 أنيث كقنو النخلة المتمثكل         فاحموقرع يزين المتن أسود 
 مثنى ومرسل فيتضل العقاص        الــــغدائره مستشزرات إلى الع   

السابقتين ) الظش  الكلمتين فيهاتين الكلمتين ) نقاخ ومستشزرات ( أخف من التنافر  فيوالتنافر 
 (خععواله

 . الشعر فييهما مجيئهما فدليل خفة التناقر 
روف الحأن تكون  بمعنى ،وقيل: بعدها ،سبب التنافر  فقيل: هو قرب مخارج الحروف فيوقد اختلف 

فالهاء  ،المخرج فيحروفها  فكلمة ) الهعخع ( متنافرة لتقارب ،متباعدة فيه :يأ ؛المخرج فية بمتقار 
 فيمستشزرات( متنافرة لتقارب حروفها ) وكلمة ،الحلق يوالعين والخاء خارجة كلها هن مخرج واحد ه

 مخرج واحد هو اللسان . إذ حروفها ماعدا اميم خارجة من ،المخرج كذلك
والشجى ( مع  ) الجيش يكلمت فيحن ال نجد تنافرًا نف، ردمطألنه غير  ،وقد رد هذا السبب المزدوج

علم وملح( مع تباعد العين ي )كلمت في تنافراً المخرج وهو اللسان كما ال نجد  فيتقارب الجيم والشين 
 . والحاء من الحلق والعين ،الميم من الشفتينفالمخرج ؛  فيالميم والحاء  يوالميم أ

القتضى ذاك وقوع  خرج أو التقارب فيه سببًا التنافر المخل بالفصاحةالم فيجعلنا التباعد  ليعلى أننا 
تباعد العين والميم ؛ كما ورد  غير موضع منه مع فيفقد جاءت مأدة )علم( « غير الفصيح في القرآن 

وورود غير  ، المخرج فيالهمزة والعين والهاء  مع تقارب ،فيه قوله تعالى: ط ألم أعهد إليكم يا بنى أدم
 . حة ؛ مما ال يقول به عاقلاصفال أعلى طبقات فيالقرآن المعدود  فيالفصيح 

ذًا   ،ذلك هو الذوق السليمفي والمعول عليه  ،ر لعدم اطرادهفانقرب المخارج أو بعدها ليس سببًا كافيًا للتفوا 
 :أي؛ يح غير متنافرفهو فص وما عده خفيقًا سبل النطق، فرناعده ثقياًل متعسر النطق فهو مت فما

 . بصرف النظر عن تقارب مخارج حروفه أو تباعدها
 : مخالفة الوضع -

 . سواء خالفت القياس أم وافقته ،وهى أن تكون الكلمة مخالفة لما ثبت عن الواضع
 ٠قول الشاعر في  ايعنى: بْخلو  ا"نو نض "مثال ذلك كلمة 

ن ض              يقد جربت من خلق أعاذل مهالا   ننواأنى أجود ألقوام وا 
ومثلها كلمة )  ٠ فيوالقياس الصر  ،فكلمة ) ضئنوا ( غير فصيحة ؛ ألنها مخالفة لما ورد عن الواضع

 : قول الشاعر في(  للاألج
 فاقبلا أنت مليك الناس ربا         األجلل األعظمالحمد هلل 
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فهو غير  ،( أبى ) ( يكسر الباء مضارع يأبىالفعل )  ،ومثال ما خالف الثابت عن الواضع ووافق القياس
الباء ال يكسرها علمًا بأن الكسر  ثبت عن الواضع؛ إذ الثابت عنه ) يأبى ( بفتح املفصيع؛ ألنه مخالف 
ين إال إذا الع حمضارعه على ) يفعل ( بفت ييأت رفي؛ آلن )فعل( بفتح العين الالصهو الموافق للقياس 

 . وليس أبى يلبى من هذا القبيل  ومنع يمنع  ،لأيس  لأكس ،حرف حلق كانت عين ماضيه أوالمه
***** 

 ٠عليه الشيطان وذ ت عن الواضع وخالف القياس قولهم : عورت عين فالن , واستحبومثال ما وافق الثا
 اوفتصحيح الو  ،لتحركها وانفتاح ما قبلها ألفاً  وبقلب الوا ،فإن القياس فيهما أن يقال: عارت عينه واستحاذ

 .عهكذا عن الواض ؛ ألنه ورد حلكنه فصي ،حينئذ مخالف للقياس
 الغرابة-3

 :همهافي فوهى أن تكون الكلمة حوشية وحشية أو غير ظاهرة الداللة على معناها َفي حتاج 
أنه سقط  يحو نالكتب اللغوية المطولة كما روى عن عيسي بن عمرو ال فيإما إلى أن يبحث عنه  (1) 

 : حمار له فاجتمع الناس حوله فقالعن 
 "جنة ؟ افرنقعوا يكم على ذئاكتك  عليتم أكأما لكم تك 
 . مالكم تجمعتم على كتجمعكم على مجنون ؟ تنحوا عنى يأ

 . ى الكذبنالخلق و) االبتشاك ( بمع يءد( للسلومثل كالم عيسى قولهم ) الحق
ما أن يلتمس لها وجه بعيد كما  )ب(  : قول العجاج فيوا 

 اجأغر براقا وطرفا أدع             لجاأهام أبدت واضحا مف
 جامسر ال وفاحما ومرس                 اجومقلة وحاجبا مزج

 .( فإنه لم يعرف ما أراد يقوله: ) مسرجا
 
 

 : تخريجه في فلوقد اخت
 . ؛ نسبة إلى قين اسمه سريج يجيةمن قولهم للسيوف : سر  يفقيل : ه

 . ياالستواء والدقة كالسيف السريج في بتهأنف محبو بقصد الشاعر أن 
 . وقيل : من السراج
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بهجه  يوجهه أ حسن . وسّرج اهلل يوهذ! يقرب من قولهم : سرج وجهه أ ٠البريق كالسراج  فييريد أنه 
  بتهوحس

ذى المشترك( ال) باب فيبيت العجاج أدخل  فيثيل بكلمة ) مسرجًا ( مإلى أن الت طبانةوذهب الدكتور 
 يالت نيكل معنى من المعا ألن "باب ) الغريب ( ودال على ذلك بقوله :  فييحتمل أكثر من معنى منه 

 « معناه ال لتعدد معانيه  فساءإال لخ وال يوصف اللفظ بالغرابة ٠قالوها للفظ )مسرج( يصح المعنى به 
 

 فصاحة الكالم
 : أن يبرا من العيوب الثالثة اآلتية وهى يفصاحته ه

 . افر الكلمات مجتمعةنت.1
 . التأليفضعف .2
 . يوالمعنو  ياللفظ بنوعيهالتعقيد .3

 يأجزاؤه أفي هذه األمور الثالثة هو أن كل كالم له مادة  فيووجه حصر براءة الكالم من العيوب 
 . وله داللة على معناه ،هيئة تأليفه من هذه الكلمات يوله صورة ه، كلماته
المعنى وهى  داللته على فيلو  التأليفصورته وهى ضعف  أي في ،إما في هادته وهى التنافر فعيبه
 . التعقيد

* * * 
من العيوب  المفردةته وهى كلما  ولنتبه إلى أن براءة الكالم من هذه العيوب مشروطة بسالمة أجزائه 

  فصاحة الكلمة فيالثالثة المتقدمة 
 :هواآلن مع كل عيب علي حد

 : تناقر الكلمات .1

ن كانت كل كلمة علىأن هوو   تقلحدة ال  ن تكون الكلمات مجتمعة ثقيلة على اللسان يتعسر النطق بها وا 
 . وتنافر خفيف ،فيها  وهى كتنافر الكلمة نوعان : تنافر شديد

 : مثلديد فالتنافر الش )أ( 

 وليس قرب قبر حوب قبر                ر قفوقبر حرب بمكان 
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 . يلفظ بها مجتمعة افرة أشد التنافر حتى إن اللسان ال يكادمتنفإن كلماته  ،والشاهد فيه المصراع الثاني

 : المدح فيل أبى تمام وف: كقالخفيوالتنافر  )ب(

ذ! ما لمته لمته و  يمع          والورى ه حكريم متى أمدحه أمد  دىحوا 

 "أمدحه أمدحه"يه قوله : فوالشاهد 

 . النطق بهما؛ يشعر به صاحب الذوق السليم فياجتماع هاتين الكلمتين ثقاًل  فيفإن 

 لياًل طوياًل. فسيحه ٠د بقوله تعالى: و وما قيل من أن الجمع بين الحاء والهاء إنما هو سبب الثقل مرد

 : التأليفف عض -9

النحاة .  جمهورارتضاها  تيال نحوين النالتركيب العام للكالم خروج على قوا فيوهى أن يكون 
نا :  فيقبل ذكر المرجع  ركاإلضما راجع إلى األسير :  ،آسرهفي، فإن الضمير  ٠قتل آسره األسير  ٠قوا 

 . ةبورت لفظاً  متأخروهو )األسير( 

 : ومثله قول الشاعر

 .1مار نعل كما جوزى سفوحسن         جزى بنوه أبا الغيالن عن كبر             

اإلتيان بالضمير متصاًل بعد )إال( ونصب المضارع « في اإلخالل بفساحة الكالم وكاإلضمار قبل الذكر 
 : بدون ناب مذكور في الكالم

 : فاألول مثل

 أال يجاورنا إالك ديار               وما علينا إذا ما كنت جارتنا       

 . األصل: إال إياك

 : والثاني مثل

                                                           
1
 لئال:  أعالء من الندمان آلقاه بنامه وإخرفته آكمل "و ال "الخورنق سماءه بالكوفة عظيما   قصرا   القيس امرئ بن النعمان بنى رجل اسم ستمار  

 : آخر شاعر يقول هذا وفى ٠ بالشر الخير على من يجازى لكل المثل به وضرب.  لوقته فمات,  لقبره مثله قصرا   يبنى

 ذئب ذا كان وما ستمار جزاء ********* فعالنا بحسن بنو سعد جزتنا
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 ا في أخيه قد اختفيويذكر عيي     قبيح من اإلنسان ينسى عيوبه

 : التعقيد -3

وهو أن يكون الكالم خفي الداللة على المعنى لخلل واقع في نظمه وتركيبه بحيث ال يكون ترتيب األلفاظ 
أو فصل أي حذف أو نحى ذلك مما يترتب عليه  ٠على وفق ترتيب المعاني بسيب تقديم أي تأخير 

 . صعوبة فهم ال معنى المراد

 . شديد وخفيفوهى على ضربين : 

كما في قول الفرزدق يمدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي خال هشام بن عبد الملك  فالشديد :
 : أحد خلفاء بنى أمية

 أبو آمه حي آبوه يقاربه             وما مثله في الناس إال مملكاا 

لكًا أبو أم ذلك الملك أبو يريد أن يقول : ليس مل الممدوح في الناس حي يقاربه في الفضائل إال مم
 . الممدوح , أي ال يحاكيه أحد إال ابن أخته وهى هشام

مملكًا » وفيه تقديم المستثنى وهو ٠ففيه فاصل كبير بين البدل وهو ) حي ( والمبدل منه وهى ) مثله ( 
حي، » ي هوبأجنب« وفيه فصل بين المبتدأ والخبر وهذا، أبو أمه أبوه  ٠على المستثنى منه وهو" حي" « 

 بأجنبي هو" أبود".« حي يقاربه » وبين الصفة والموصوف وهما 

 . وكل هذه األمور كانت سببًا في تعقيد اللفظ حتى خفي المعنى واستغلق على الفهم

 :اآلخرومثل البيت السابق في شدة تعقيده قول 

 كأن قفرا" رسومها قلما              فأصبحت بعد خط بهجتها

 

 . رسومها خط اصبحت بعد بهجتها قفرًا كان قلمأوأصل الكالم : ف ،دارًا باليةيصف الشاعر 

 . أقبح صوره في يففيه من الفصل والتقديم والتأخير ما جعله مثاال التعقيد اللفظ

 المتنبي:قول  ه الخفيف: فشاهد يما التعقيد اللفظأ
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 دالئلر األغشيم على الحسب              جففت وهم ال يجفخون بها بهم 

شيم دالئل على  وأصل التركيب هكذا: جفخت بهم ، افتخرت يجفخت أ ،يصف قومًا بحسن الشمائل
 . هابالحسب األغر وهم ال يجفخون 

 ،ال يجفخون بها وهم ٠جملة  يه بيبأجن ٠"جفخت شيم "وقد فصل الشاعر بين الفعل والفاعل وهما 
على  ،والمجرور الموصوف وهما بالجار ،شيم دالئل  ،الواقعة حااًل ؛ وفصل بين الصفة والموصوف وهما

 .الحسب األغر

 : وصف الذّنب فيومثله فول الفرزدق من قصيدة 

 انبنكن مثل من يا ذئب يصطح   يال تخونن نياهدتعتعال فإن        

 بأجنبي ٠يصطحبان  من"وهما  ،ففصل بين الموصول والصلة ٠بان حيريد: نكن يا َذْنب مثل من يصط
 . قد اللفظ بعض تعقيد" يا ذئب  "هو قوله 

 : يالتعقيد المعنو  )ب(

من  ومهفاألول الم انتقال الذهن من المعنى فية على المعنى المراد لخلل لى الدالفوهى أن يكون الكالم خ
من األول بعيدًا عن الفهم ني بحيث يكون إدراك المعنى الثا ٠المقصود  نياللفظ لغة , إلى المعنى الثا

 : األول . كقول العباس بن األحنف معنى مخالف للمعنى فياستعمال اللفظ  بسببيحتاج إلى تكلف , 

 الدموع لتجمدا يوتسكب عينا        سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا 

من هذا اللفظ أراده أداء المعنى الذى  فيفإنه لم يوفق  ،هذا البيت قول الشاعر ه لتجمدا  فيالشاهد 
 . األخرى  فيوأخطأ ٠ما هإحدا فيذلك أنه أراد أن يكنى عما قصده بكنايتين : أصاب  ،على وجه صحيح

 وهذا صواب ؛ ٠وتوضيح ذلك هو أنه كنى بسكب الدموع عما يوجبه فراق األحبة من الحزن والكمد 
 . لسرعة فهم الحزن من سكب الدموع . ثم كنى عما يوجبه اجتماع شمله بأدبته من السرور واالبتهاج

نقول : كنى عن ذاك بجعود: عينيه، وهذا خطأ ؛ فجمود العينين إنما هو جفافهما من الدمع عند الدافع 
 . من السرورإليه . أيأن جمودهما إنما هو بخلهما بالدمع وقت الحاجة إليه , ال ما أراده 
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 : يؤيد ذلك قول الشاعر

 عليك بجارى دمعها لجمود              أال إن عينا لم تمد يوم واسط 

 . لبخيلة بالدمع يأ

 : ومنه قول الخنساء ترثى أخاها صخرا

 !!أال تبكيان لصخر الندى ؟           جود! وال تجمدا  ينىأع

ال يصع أن يقال  ومن هنا،ال تدر  يأ، وناقة جماد ٠بخيلة بالمطر . يأ« سنة جماد  ٠والعرب تقول: 
 :ىال زالت عينك جامدة: على معن ٠مقام الدعاء لشخص بالسرور:  في

 . يس دعاًء له بالسرورلو  ،دعاء عليه بالحزن يال أبكى اهلل عينك؛ إذ ه

فظ عليه ال بل معني الذى أراده ابن األحنف وهى السرور ال يقهم من الجمود ؛ إذ ال يدلالوالخالصة أن 
 . يومن هنا جاء التعقيد المعنو  ،لفة وال عرفاً 

 فصاحة المتكلم

ولم نقل  "ملكة" قلنا ،فصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيع
 , نفس الفصيح فيإشعارًا بان الفصاحة من الحاالت المستقرة  "،صفة "

على التعبير  بها تبساق تيال بالقوةفصيح ال يعد فصيحًا إال إذا كانت معبر عن مقصوده بلفظ الحتى إن 
 . مالزمة له  وراسخة فيه

 .لفعلليشمل التعريف الفصاحة بالقوة والفصاحة با" يعبر" ولم نقل «يقتدر » وقلنا 

 . رد والمركبف؛ ليعم الم ح"بلفظ فصي "وقلنا 

 . همافو  ظاً فقراءة وح ،وتكتسب ملكة الفصاحة عن طرق التمرس باآلثار األدبية شعرًا ونثرًا 

 عبارة أخرى : تذوقًا ومعايشة.بو 
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 علم البيان الثالثة:المحاضرة 

الداللة عليه  وحوض فيم الذى يقدرنا على التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة لعلم البيان هو الع
وعلم البيان هو  واحد تعبير يمكن التعبير عن كل منها بأكثر من  ،الوفاء والكرم والشجاعة والجمالف؛ 

 . الذى يجعلنا نستطيع ذلك

 . التشبيه والمجاز والكناية هيومباحث علم البيان 

 لغة: شبه الشيء بالشيء أي مثله وقرنه. التشبيه

 وصف الشيء بما قاربه وشاكله -التشبيه اصطالحاا: 

 ين ينوب مناب اآلخر بأداة التشبيهالوصف بأن أحد الموصوف -

 هيو  ،لحوظةمن ادوات التشبيه ملفوظة لو م بأداةأكثر  أيصفة  فيآخر  بأمرلحاق أمر إهو  :التشبيه
الرجل شجاعة  تككإثبا ،أن تثبت لهذا معني من معائي ذاك أو حكما من أحكامه ": عند عبد القاهر

 1.كما يفصل بالثور بين األشياء ،الباطلأنك تفصل بها بين الحق و  فيوالحجة حكم النور  ،االسد

التعريف يبين  هذاو : هلعلق عليه بقو  ،رد القاهبذكر االستاذ الدكتور بدوى طبانة هذا التعريف لع لماو 
كتور أحمد عبد السيد الصاوى وحذا حذوه الد 2"وظيفة التشبيه وعمله أكثر مما يدل على حقيقته وحده

 .3يدل على حقيقته وحده مماوظيفة التشبيه وعمله أكثر  يبين ظ أن هذا التعريفو ومن الملح» :فقال

 (  لكلمة ) شبه ( وهو ) مثل يتعريف التشبيه إلى المعنى اللغو  فير البالغيون نظوقد 

التشبيه قريب من ي واالصطالح ويفالمعنيان اللغ ،ته بهلمث أيوشبهته به  ،ثله: فالن شبه فالن أو متقول
: الحكمة شجرة هملوقو  ،: القناعة كنز ال يفنىومن ناك قولهم ،لظبه عدال الحاكم بالتشمثل أن  ،4قريب
 .اللسانفي القلب وتثمر  فيتنبت 

 

                                                           
1
 .م1094 لواستانب.  رريت.  ه تحقيق/ 4- 37 ص الغةالب أسرار  

2
 . م 1031 م327١ المصرية لواألنج عة طب 113، ص البيان علم  

3
 .م 1717 الكتاب المصرية يئةاله عةطبم ، 104ص  رةعااالست فن  

4
 م.1073 ه131/1١ محصود الرحيم عبد تحقيقب 24١ ص ةغالالب أساس في الزمخشرى :انظر  
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 ه:بيأركان التش

 وهو ما يراد وصفه عن طريق الشبه.: المشبه

 :أداة التشبيه : وهو ما به قرن المشبه في الكالمالمشبه به

 ثلةامفظة تشعر بالمشابهة والملأية  هي :أداة التشبيه

 وجه الشبه

يدل  حرفًا أو اسمًا أو فعالً  به والمشبه ركنان أساسيان ال يقوم التشبيه إال بوجودهما وتكون األداة المشبه
قال ولد وكماثل وشابه وحاكى وضارع ، على التشبيه أو ينبئ به كمثل وشبه ومحاك ومشابه ومضارع

 : تثنى الزرع بفعل الرياح القاضي عياض واصفاً 

 يحكى وقد ولت أمام الرياح            انظر إلى الزرع وخاماته
 النعمان فيها جراحشقائق          كتيبة خضراء مهزومة 

 :ىإلينقسم التشبيه و 

 دفي الجو  محمد كالبحر: وهوما ذكرت فيه األداة مثل: مرسل -1
 .الكرم فيوهو ما حذفت منه األداة مثل محمد حاتم : مؤكد -2

واحد  شيءأنهما  : ذهابًا إلىوالمشبه بهتفصل أداة التشبيه بين المشبه  ففيه ال ،والمؤكد أبلغ من المرسل
 . أو ادعاء لذلك على سبيل المبالغة

 التشبيه المفصل والتشبيه المجمل (3)

 . وهو التقسيم الثالث للتشبيه من حيث وجه الشبه

في التشبيه فيسهل على ر طوبذكره يفص المتكلم وجه الجمع بين  ،: هو ما ذكر فيه وجه الشبهصلففالم
 مثال: مي هذا التشبيه مفصالً السامع أو القارئ العثور على السمة التي يشترك فيها الطرفان لذلك س  

  انت كالبحر في السماحة والشمس علوًا والبدر في اإلشراق

 : يقول ابن الروم
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 النبعد الم فيو ــــــــــــــــن             حســــال فييا شبيه البدر 
 ــــــــــــــــــــرة بالماء الزالل           الصخــــــــــــجد فقد تنفجر 

 : مثل أجمل المتكلم في الجمع بين الطرفين فس مي مجمالً  وغيابه : هو ما حذف منه وجه الشبهوالمجمل

 قول عنترة بن شداد:

 يدعون عنترة والرماح كأنها    أشطان بئر في لبان األدهم

 (اآلبار)األشطان: هي الحبال التي يؤخذ بها الماء من 

 أي تعدد الوجه (:) االستقامة، الطول، الدقة، الصالبةالمشبه: الرماح، وجه الشبه

  المشبه به: أشطان بئر

 :التمثيليالتشبيه 

لة  من أمور ( وكل طرف هيأة حاصفهو تشبيه مركب بمركب)هو تشبيه يقوم على التعدد في وجه الشبه 
،يحسن تشبيه كل جزء من أجزاء أحد الطرفين بما يقابله من الطرف األخر، ويقتضي التعدد فيه طواًل في 

 التركيب قصد استيفاء العناصر المكونة للصورة ومثال ذلك قول الشاعر:

 ُتشعل ما جاورت من الشعر      أول بدء المشيب واحدة  

 يرة الشررأول صول صغ          ؤهدتبمثل الحريق العظيم 

 

 : راسفوقول أبى 

 زهر في الشطين فصالــــــ      ـــــــصل بين روض الفوالماء ي
 الــــــأيدى القيون عليه نص        دتر ـــــــــجوشى  اطـــــــــــــــكبس     
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 :التشبيه المقلوب

 فيعنه  المشبه به في: إن وجه الشبه يجب أن يكون أظهر وأشهر هيهناك مقولة بالغية مسلمة 
 . هذا الوجه فييصح إلحاق المشبه بالمشبه به  يك كوذل ،المشبه

 : قال المعرى

 وقاعدة التشبيه نقصان ما يحكى      كبالمس غيك تشبيه صد فيظلمناك 
                                          

مشبه به لوا ،به ه مشبهاً بالتشبيه بجعل المش فيمن هنا جاء ما ثراه من عكس بعض الشعراء الرضع 
ين هذا غيوقد سمى جمهور البال، ه بهبوجه الشبه من المش فيهاما بن المشبه أقوى وأكمل يإ ،هابمش

  محمد بن وهب يمدح ا ألمون وا له بقولثلوم ،النمط من التشبيه بالتشبيه المقلوب

 وجه الخليفة حين يمدح         وبدا الصباح كأن غرته

 : تشبيه الهاللوقول ابن المعتز في 

 1مثل القالمة قد قدت من الظفر        والح ضوء قمير كاد يفضحنا 

إن هذا النوع يرد على العكس : » عند العلوى صاحب الطراز قال ،والتشبيه المقلوب هوه التشبيه المنعكس

نما لقب بالمنعكس لما كان جاريًا على خالف العادة واإللف  ،وباب التشبيه الواسع هي االطراد ،والتدور وا 

 "2في مجارى التشبيه 

ه الشبه يرد وال يحسن إال فيما كان وج وهو أن التشبيه المقلوب ال ،وأخيرا فإن ثمة احترازًا يجب األخذ به

) وهو تشبيه ي جعل المشبه مشبهًا وتظهر صورة االنعكاس فبهذا يعرف القلب  ،في المشبه به أظهر وأشهر

 .به والمشبه به مشبهًا يعني يتم فيه عكس طرفي التشبيه( مثال: كأن ضوء النهار جبينه

 

 
                                                           

1
 .197، ص 1المثل السائر، ج  

2
 .290، ص 1الطراز، ج  
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 ه: أغراض التشبي

شبه به كما في التشبيه من المسلم به أن المستفيد من التشبيه إنما هو المشبه حتى لو تذكر في صورة الم
  شيءعلى  شيءحمل  يأبشيء،  شيءفالتشبيه بمثابة القياس في إلحاق  ،المعقول هيوهذا ، المقلوب

وأغراض التشبيه كثيرة  ،واختصت به التشبيه عليهل منزلة المقيس عادت فائدة المنز  هيولما كان المشبه 
 : منها

 : حال المشبه نبيا -١

وال لو  ،أنها جميلة  بالتشبيه ر ( فنعلمماة قتنقول: ) الف ،وذاك إذا كنا تجهل حاله قبل إلحاقه بالمشبه به
 . جميلة يقمر أألنه أظهرها لنا في صورة ؛ فالتشبيه هو الذى بين حال الفتاة ،التشبيه ما علمنا ذلك

 : ويقول النابغة مادًحا النعمان بن المنذر

 ن كوكبهإذا طلعت لم يبد من      فإنك شمس والملوك كواكب

وأنه كان إذا ، معاصرين لهالعمان مع الملوك نلو حال ال ،هلان وحال الملوك المعاصرين نعمتعلم حال الف
 .مهم لمس معاططلع عليهم أخفتهم و 

الشبه؛ ألن الباعث  أن يكون المشبه به مشتهرًا بوجه -التشبيه في تحقيق هذا الغرض لنجاح  -ويلزم 
تكن حالة المشبه به معروفة  لم وفل ،على التشبيه إنما هي تعريف المخاطب بحالة المشبه المجهولة له

 .الحليب في ماعون مثقوب وكنا كمن يسكب ،لزم تعريف المجهول بالمجهول ،لديه من قبل

 . ر حال المشبهدامق نبيا - 9

حد هو  أيإلى  لكن ،ه جميلنوآ ،هنا نعرف حال المشبه قبل عقد التشبيه ،مثل: الفتاة جميلة كالقمر
 . التشبيه فيفيد أن الفتاة غاية في الجمال ويأتيجميل؟ ال ندرى ء 

 . قول: إن التشبيه قد أعطى للمشبه درجة عالية بينت مقدار جمالهتلغة المحكمين بو 

 : ويقول الشاعر

 امها من خيزرانظعن أك        امت لحاجتها تثنتقإذا 
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مقدار هذه الليونة  والمشبه به وهي الليونة لكن بقى أن نعرف شبهت( الوصف المشترك بين المنأفادت )تث
 . ودرجتها وقد أسعفنا التشبيه بذلك

 : المشبه نإمكا انبي .3

هناك قول  ومن أمثلته فوق ما ،منيلضفي توضيح هذا الغرض على ها سبق في التشبيه ا ونحيل
 :المتنبي

 لجراح بميت إيالم ما      من يهن يسهل الهوان عليه                  

 : راسفول أبى قو 

 وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر      إذا جد جدهم  يومقسيذكرني 

 : اً ئو قار أوتمكينها في نفس متلقى األدب سامعًا كان  هحال المشب تقرير -4

من عمله بمن  ويظهر ذلك بوضوح حين نشبه أمرًا معنويًا بآمر حسى مثل أن نشبه من ال يجنى ثمرة
الحجر . ومن ذلك قول  ن نشبه التعليم في الصغر بالنقش علىأوك ،يكتب على الماء أي في الهواء

 : الشاعر

 مثل الزجاجة كسرها ال يشعب         ودهاإن القلوب إذا تنافر 

  يو نأمر مع ووه وب لشبهنا تنافر الق لييما فإذ نجد فيه من تقرير المعنى وتثبيته في النفس ماال نجده 
 :كأن تقول ،آخري بأمر معنو 

الجزم باألمور الحسية  فمن المقطوع به أن ،افر القلوب كتنافر العقول أي كالخصام بين أولى األرحامنإن ت
ات في المحسوسوتتفاوت  ،بالذهن إذ المدرك بالحس أقرى من المدرك ،من الجزم باألمور المعنوية أقوى 

المدركة بها: فالمدرك بحاستين أقوى وأوضع من  رد أو التعدد في الحواسفدرجة وضوحها على حسب الت
                                           .وهكذا المدرك بحاستين حواس أقوى وأوضح من والمدرك بثالث ،المدرك بحاسة واحدة


